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Abstract 
The present study aims to compare the working memory 
in monolingual and bilingual children with specific 
learning disabilities. The research employs an ex-post 
facto methodology (i.e., a causal-comparative design). 
The statistical population of the research includes the 
elementary students in Tehran and Javanroud in the 
academic year of 2013-14. Sixty children including 30 
monolinguals (15 girls and 15 boys) (Persian) and 30 
bilinguals (15 girls and 15 boys) (Kurdish-Persian) were 
selected from specific learning disabilities rehabilitation 
centers through convenience sampling. The research 
instruments for data collection consisted of the Wechsler 
Intellectual Scale for Children-Revised (WISC-R) and 
Wechsler’s working memory scale (WWM). 
Descriptive and inferential statistics, standard deviation, 
independent t-test and the Friedman test in SPSS ver. 16 
were used for data analysis. The results show that there 
are significant differences in relation to spatial working 
memory (p<0.05, t=-2.17) and working memory 
(p<0.05, t=-2.14) between monolinguals and bilinguals. 
There was no significant difference with regard to the 
letter-number sequence variable (p>0.05, t=-1.09). 
Based on the findings of the present study, it can be 
concluded that bilingualism is associated with improved 
working memory functions in bilingual children with 
SLD. 
Keywords: bilingualism, spatial memory, specific 
learning disability, working memory 

 دهیچک
های نیمقایسه حافظه فعال کودکان دارای ناتوا، پژوهش حاضرهدف از 

وع ناز  توصیفی پژوهشروش  بود.زبانه و دوزبانه ویژه یادگیری یک
ودکان کای( بود. جامعه آماری پژوهش شامل مقایسه -یرویدادی )عل  پس

نرود شهر تهران و شهرستان جوا 1392-93مقطع ابتدایی سال تحصیلی 
زبانه )فارس( یکپسر(  15دختر و  15)کودک  30نفر شامل  60تعداد . بود
صورت فارس( به -رددوزبانه )ک  پسر(  15دختر و  15)کودک  30و 

. خاب شدندهای ویژه یادگیری انتگیری در دسترس از مراکز ناتوانینمونه
-انمقیاس تجدیدنظر شده هوشی وکسلر برای کودکابزار سنجش شامل 

( WWM) فعال وکسلرمقیاس حافظه خردهو  (WISC-Rنسخه چهارم )
ودکان و کها با استفاده از مقیاس تجدیدنظر شده هوش وکسلر داده بود.

منظور تحلیل آوری شد. بهزیرمقیاس حافظه فعال آزمون وکسلر جمع
استاندارد،  های آمار توصیفی و استنباطی میانگین، انحرافها از روشداده

د. نتایج شاستفاده  SPSS-16افزار و نرمآزمون فریدمن ، مستقل tآزمون 
 فضاییل فعاحافظه زبانه و دوزبانه در متغیر نشان داد که دو گروه یک

(17/2-=t 05/0 و>p( و حافظه فعال )14/2-=t  05/0و>pدارای ) 
 و t=-09/1)عدد  -توالی حرفتفاوت معناداری هستند. در متغیر 

05/0<pهای پژوهش ( تفاوت معناداری مشاهده نشد. براساس یافته
های ویژه یتوان نتیجه گرفت که دوزبانگی در کودکان با ناتوانمی ،حاضر

 یادگیری با کارکردهای بهتر حافظه فعال همراه است. 
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 مقدمه

ق، ئتبع آن استعدادها، عالگذارد و بهاثر می 2که بر یادگیری است یییکی از فرآیندها، 1ویژه یادگیری ناتوانی
. طبق تعریف ویراست گیردقرار میتأثیر طور کلی تحصیالت و آینده فرد تحتکارآیی و به، آموزش، هانگرش

ویژه یادگیری  ناتوانی 4پزشکی آمریکا( انجمن روان2013) 3پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی
که  باشدمیشناختی الزم برای درک و فهم یا استفاده از زبان، گفتار یا نوشتار یند روانآآسیب در یک یا چند فر

ممکن است خود را در شکل توانایی ناقص برای گوش دادن، تفکر، خواندن، هجی کردن یا انجام محاسبات 
ی دیداری، هاریاضی نشان دهد. این اصطالح شامل کودکانی که از مشکالت یادگیری ناشی از معلولیت

برند، ی محیطی، فرهنگی یا اقتصادی رنج میهاماندگی ذهنی، آشفتگی هیجانی، زیاننیداری یا حرکتی، عقبش
های ویژه های گوناگونی بر ناتوانی(. متغیر2013، راهنمای آماری و تشخیصی اختالالت روانی) شودنمی

های یت برنامهآموزشی نظیر کیفیت و کم عوامل  -1 :از است ها عبارتترین آنگذارند که مهمیادگیری تأثیر می
های نظیر آسیب 5شناختیروان -الگوهای عصب -3 ؛عوامل شخصیتی نظیر خودپنداره -2 ؛آموزشی
. (2017)پریکارد،  های شناختیعوامل شناختی نظیر هوش، تمرکز، توجه و راهبرد -4 و و ادراک 6شناختیعصب

سزایی دارند. مطالعات مربوط به حافظه در چند دهه هیری نقش باز عوامل بیان شده، عوامل شناختی در یادگ
ای از مطالعات علمی مربوط به اخیر در حوزه شناختی از توجه بسیاری برخوردار بوده است و حجم گسترده

(. حافظه 2018؛ سوانسون، کونگ و پتکو، 2019های ویژه یادگیری را دربرگرفته است )دابرت و رامانی، ناتوانی
حافظه  ،ای بدلیلفهؤممدل چندشناختی مهم زیربنایی در تفکر و یادگیری است. یکی از فرآیندهای  ،7فعال

 9سیستم حلقه واج شناختیدر تعامل با دو زیربا ظرفیت محدود  8عنوان یک سیستم مجری مرکزیفعال را به
شود سازی موقت اطالعات مختلف استفاده میکند که برای ذخیرهتوصیف می 10فضایی -دیداری و صفحه
های مهارت طور مستقیم بااند که ظرفیت حافظه فعال به(. مطالعات انجام شده نشان داده2007و  2000)بدلی، 
ان، )پنگ و همکار (، توانایی خواندن2016؛ لی و بول، 2018)کورهونن، نیروس، جانسون و اکلوف،  ریاضی
( و همچنین نوشتن )سنگانی، جنگی، رامک و احمدی، 2019؛ توفالینی، مارسورا، گارسیا و کورنولدی، 2018
 ( در ارتباط است. 2018پول، سجودین و نیلسون، دووان؛ کئوس2019

                                                           
1. Special Learning Disabilities 

2. learning  

3. diagnostic and statistical manual of mental disorders-version 5 

4. American Psychiatry Association (APA) 

5. neuropsychology  

6. neurocognitive  

7. working memory 

8. central executive 

9. phonological loop 

10. visual spatial sketchpad 
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ثیر أتغیرکالمی برخوردار است( خود تحت -خصوص حافظه که از وجه کالمیشناختی )به هایتوانایی
ویست، نقل از ؛ به1956، 2وورف) 1متغیرهای گوناگونی قرار دارد که با توجه به فرضیه نسبیت زبان وورفیان

دارد که ( بیان می2018نقل از ویست، ؛ به1956)وورف  .زبان یکی از آن متغیرهای تأثیرگذار است (2018
ها برای تفکیک کند. انسانلیل میانسان طبیعت را در امتداد خطوطی که زبان مادری تعیین کرده است، تح

بیند. ها نمیگری قرار دارد، همانند آنکه در مقابل هر مشاهدهدلیل اینها را صرفاً بهها، پدیدهها و انواع آنمقوله
ها را کند که ذهن انسان باید آنهای متغیر و گوناگونی خودنمایی میصورت برداشتبرعکس، جهان به

)استرنبرگ و  دهدشناختی موجود در ذهن او انجام میهای زباناین کار را عمدتاً نظامدهی کند و سازمان
در نظریه وورفیان سه فرض را مشخص  (1386نقل از آیزنک، به ؛1969) 3نیل(. میلر و مک2016استرنبرگ، 

توان چه میرا بر آنهایی هر زبان محدودیت ،نتیجه کند و دراند. طبق فرضیه اول زبان تفکر را معین میکرده
کند که زبان بر ادراک و آخرین فرضیه ادعا دارد که زبان بر حافظه کند. فرضیه دوم بیان میفکر کرد، ایجاد می

  .(1386نقل از آیزنک، به ؛1969ل، نیمیلر و مک) ثیرگذار استأت
( 2017گرگور و اولسون، ؛ هال، مک2018؛ پنگ و همکاران، 2016)پنگ و فوچز، شده  انجامهای پژوهش
های ویژه یادگیری توانند از اهمیت خاصی در کودکان با ناتوانیدهد که زبان و حافظه فعال مینشان می

 ،دیگرطرفو از این اختالل نقص در سازوکارهای شناختی یادگیری کالمی است ،طرفیکبرخوردار باشند. از
ادگیری کالمی مانند یصورت مستقیم نیز با های شناختی اثرگذار است و بهجا که زبان خود روی توانمندیاز آن

یی بین کودکان هافاوتبتواند باعث ت ،های مختلف زبانیرود توانمندیخواندن و نوشتن رابطه دارد، انتظار می
ز، کالوو و بیالویستوک مورال ؛(2016کرافت )کوک .دگیری شودهای ویژه یازبانه با اختالل ناتوانیزبانه و دویک
زبانه دارای حافظه ودند که کودکان اهای خود نشان داده( در پژوهش2019مارینی، الیسیوا و فابرو ) ؛(2013)

گراندی و تایمر  ؛(2014اوستاس، کوهث و بونتینگ ) هستند. لینک، زبانهیکفعال بهتری به نسبت با کودکان 
زبانگی نقش مثبت دو در فراتحلیلی به این نتیجه رسیدند که مطالعات مختلف پژوهشی در مجموع، ،( نیز2017)

 کند.یید میأدر عملکرد بهتر حافظه فعال کودکان را ت
مطالعات دیگر نشان داده است که همبستگی معناداری بین حافظه فعال و عملکرد خواندن در کودکان در 

؛ سوانسون، 2004یادگیری خواندن وجود دارد )سوانسون، سائز، گربر و لیفستد،  های ویژهمعرض ناتوانی
از  4زبانگیاند که دور پژوهش خود نشان داده( د1396زوار )(. مصرآبادی، دشتی و 2012اوروسکو و لوسیر، 

در پژوهش ( 2018های ویژه یادگیری است. سوانسون، کونگ و پتکو )توجه در اختالل ناتوانیمتغیرهای قابل
دارای کارکرد حافظه فعال بهتری  ،های ویژه یادگیری ریاضیزبانه با ناتوانیدوخود نشان دادند که کودکان 

های شناختی زمان با بررسی نقش دوزبانگی به بررسی توانایی( هم1391) زاده، الهی و رضاییهستند. ابراهیم

                                                           
1. Whorfian Theory 
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بانه از مجری مرکزی زتند و نشان دادند که کودکان دواخزبانه پرددوزبانه و خصوص حافظه فعال کودکان یکهب
زاده زبانه همسان خود برخوردار هستند. شیرزائی و شهابیفضایی بهتری نسبت به کودکان یک -و بخش دیداری

های شناختی های ویژه یادگیری، تواناییزبانه دارای ناتوانیند که کودکان دوا( در پژوهشی نشان داده1394)
به  ،( نیز2019دابرت و رامانی ) ؛(2018د. سوانسون، کونگ و پتکو )دارن 1زبانهیکبهتری در مقایسه با کودکان 

 اند. افتهینتایج مشابهی دست 
ردهای شناختی بان بر کارکدهنده نقش مثبت توانایی استفاده از دو زنشان ،های ذکر شدهنتایج پژوهش

سی اثرات مثبت و برر ،های ویژه یادگیری است. با در نظر گرفتن این نکتهخصوص حافظه فعال در ناتوانیهب
در مدارس و مراکز  تواند یکی از موارد مهم پژوهشی در ایران باشد که بایدمی ،منفی استفاده از دو زبان

ام شده به مقایسه کرد. طبق موارد ذکر شده، بیشتر مطالعات انج ها توجههای ویژه یادگیری به آنناتوانی
مورالز، کالوو و  ؛2016، کرافتکوک)اند زبانه بدون اختالالت ویژه یادگیری پرداختهزبانه و دوکودکان یک
قش حافظه فعال در نو تعداد مطالعاتی که به بررسی ( 2019، مارینی، الیسیوا و فابرو ؛2013، بیالویستوک

 ،ت موجود در این زمینه نیزاند، بسیار اندک است. مطالعاها پرداختهزبانهزبانه و دودکان با این اختالل در یککو
ه یک جنبه از توانایی بر مقایس زبانگی در یادگیری زبان دوم هستند و یا صرفاًبیشتر متمرکز بر نقش مثبت دو

های تفاوت ،اند. در مطالعه حاضرو خواندن توجه کرده ریاضی برای مثال،های ویژه یادگیری شناختی در ناتوانی
ندن، نوشتن و ریاضی های ویژه یادگیری خوازبانه دارای ناتوانیزبانه و دوموجود در حافظه فعال کودکان یک

های ویژه یادگیری در زبانه با ناتوانیدوگرفت. فرضیه پژوهش به این صورت بود که کودکان  بررسی قراردمور
 زبانه با همین اختالل دارای عملکرد حافظه فعال بهتری هستند.ا کودکان یکمقایسه ب

 روش
 جامعه آماری، نمونه و روش اجرای پژوهش

است. جامعه آماری پژوهش شامل کودکان  2توصیفی از نوع پس رویدادی وری اطالعاتبرحسب گردآ پژوهش
شهر تهران و شهرستان جوانرود بودند که تشخیص ناتوانی یادگیری  1392-93مقطع ابتدایی سال تحصیلی 

های ویژه یادگیری، تعداد و دسترسی پایین دلیل همکاری پایین مراکز ناتوانیبه ها صورت گرفت.در آن
صورت در دسترس بود. تعداد گروه نمونه با گیری بهروش نمونههای ویژه یادگیری، آموزان با ناتوانیدانش
( نسخه 2009؛ فاول، اردفلدر، بوچنر و النگ، 2007)فاول، اردفلدر، النگ و بوچنر،  3پاوِرجی افزاراده از نرماستف
و  95/0، بتای 05/0، میزان آلفای 84/0، تفاوت میانگین دو گروه مستقل، اندازه اثر tهای آزمون لفهؤبا م 1/3

(. 1391چی و رحیمی، ؛ واعظی، ذوافقاری ارد1391رضایی، زاده، الهی و محاسبه شد )ابراهیم 95/0 آزمون توان
های ورود دست آمد. مالکعنوان حجم نمونه بهنفر به 60نفر و در مجموع  30برای هر گروه  پس از محاسبه
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2. quasi-experimental study 
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دلیل های ویژه یادگیری بهعادی، ارجاع به مراکز اختالل ناتوانی هوشیبهرهشامل موارد زیر بودند:  ،به پژوهش
ها، رضایت والدین کودکان جهت شرکت های خواندن، نوشتن، ریاضی و یا ترکیبی از آندر یکی از زمینهمشکل 

ها توسط کارشناسان مراکز یادگیری و از کلی آزمودنی هوشیبهرهسال.  12تا  7در پژوهش، دامنه سنی بین 
ری شد. پس از یگ( اندازه1390برای کودکان )شهیم،  نظر شده هوشی وکسلرمقیاس تجدیدطریق نسخه چهار 

اخذ مجوزهای الزم به مراکز آموزش اختالل یادگیری مراجعه شد و بعد از جلب رضایت والدین کودکان، از 
ها برای افرادی که تمایل شرکت در پژوهش را داشتند، آزمون در دو مرحله اجرا شد. اجرای تمامی آزمون

 صورت انفرادی بود.ها بههرکدام از آزمودنی

 سنجش زاراب
این آزمون  (:R-WISC) 1نسخه چهارم -نظر شده هوشی وکسلر برای کودکانمقیاس تجدید

ها، ریاضی، واژگان، فهم و فراخنای ارقام( و شش مقیاس کالمی )پردازش اطالعات، شباهتدارای شش خرده
جوی نماد، تنظیم وها، جستمقیاس غیرکالمی یا عملی )تکمیل تصاویر، تنظیم تصاویر، طراحی مکعبخرده

 آزمون وکسلر با اجرای ،مقیاس مازها و فراخنای ارقام جنبه ذخیره دارند. بنابراینتصاویر و مازها( است. دو خرده
صورت به، (1390)شهیم، آزمون وکسلر آید: کالمی، عملی و کلی. دست میبهر بهسه نوع هوش( 1390)شهیم، 

های آسان و مقیاس ابتدا گویهشود. در هر خردهدیده اجرا می وسیله آزماینده متخصص و آموزشفردی و به
های ها، با مراجعه به جدولمقیاسهای خام همه خردهشوند. پس از تعیین نمرههای دشوار اجرا میسپس گویه
را برای سنجش هوش  آزمون وکسلر( 1390شوند. شهیم )های معیار تبدیل میهای خام به نمرههنجار، نمره

بازآزمون و  -نفری هنجاریابی کرد. پایایی آزمون 1400روی یک نمونه  ساله در شهر شیراز 6-13 نکودکا
زمان با هم ،گزارش شده است. روایی 98/0-42/0و  94/0-44/0ترتیب به (1390آزمون وکسلر )نیمه کردن دو

هیم، ش) بود 74/0دبستانی های بخش عملی مقیاس وکسلر برای کودکان پیشاستفاده از همبستگی نمره
1390).  

های حافظه وکسلر ویراست مقیاساین مقیاس، از زیر: )WWM( 2فعال وکسلرمقیاس حافظه خرده

عدد که یک تکلیف آوایی است و در آن حافظه فعال  -مقیاس است: توالی حروفسوم است که شامل دو خرده
سنجد. بینایی است و حافظه فعال فضایی را میشود و فراخنای فضایی که یک تکلیف گیری میشنیداری اندازه
و هر ماده متشکل  3عدد شامل هفت ماده -مقیاس توالی حروفشود. خردهصورت انفرادی اجرا میاین آزمون به

ای از اعداد و حروف برای آزمودنی خوانده ریختههممجموعه در ،مقیاساست. در این خرده 4کوششاز سه 
ترتیب ترتیب از کوچک به بزرگ و سپس حروف را بهصورت ذهنی، ابتدا اعداد را بهبهشود و آزمودنی باید می

                                                           
1. Wechsler Intellectual Scale for Children-Revised 4 edition (WISC-R) 

2. Wechsler’s subscale of Working Memory test (WWM) 

3. item 

4. trial 
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مقیاس است: فراخنای زیر مقیاس فراخنای فضایی، خود دارای دوو بازگو نماید. خرده کردهحروف الفبا مرتب 
ها متشکل از مقیاسکدام از این زیربه عقب(. هر روبه جلو( و فراخنای فضایی معکوس ) فضایی مستقیم )رو

ای استفاده مقیاس از صفحههشت ماده هستند که هر ماده شامل دو کوشش است. برای اجرای این خرده
گیرد اعداد ها که رو به آزمونگر قرار میعدی از مکعبمکعب نصب شده است. روی ب  10شود که بر روی آن می
روش کار در فراخنای فضایی مستقیم به این کند(. حک شده است )آزمودنی اعداد را مشاهده نمی 10تا  1

کند و آزمودنی ها را به ترتیبی که در دستورالعمل اجرا آمده است لمس میصورت است که ابتدا آزمونگر مکعب
 ؛ها را به همان ترتیبی که آزمونگر لمس کرده است، لمس کندباید همان عمل را عیناً تکرار کند؛ یعنی مکعب

ها را از که مکعب ابه این معن ،ی معکوس، آزمودنی باید عکس عمل آزمونگر را انجام دهداما در فراخنای فضای
عدد  -مقیاس توالی حروفحافظه فعال از حاصل جمع نمرات خرده آخر به اول لمس نماید. نمره کل نمایه

ی مقدماتی پایایی هااست. در بررسی 53و  0ای بین آید که نمرهدست می( به0-32( و فراخنای فضایی )21-0)
بررسی قرار گرفت. در روش بازآزمایی زمایی و ضریب آلفای کرونباخ موردروش بازآ دومقیاس از طریق 

، 53/0 :ترتیب عبارت بودند ازعدد و حافظه فضایی و کل مقیاس در دو نوبت به -فهای توالی حرومقیاسخرده
معنادار هستند. ضریب آلفای کرونباخ برای  001/0ذکر است این ضرایب در سطح . الزم به58/0و  54/0

دست آمد. به 74/0 و 76/0، 73/0ترتیب عدد و حافظه فضایی و کل مقیاس به -فمقیاس توالی حروخرده
آزمون فراخنای فضایی و برای خرده 01/0در سطح  76/0عدد  -همچنین روایی این مقیاس برای توالی حروف

 (.1388نقل از رمضانی، مرادی و احمدی، ؛ به1997 ،1لردست آمد )وکسبه 05/0در سطح  85/0
 tستاندارد، آزمون اهای آمار توصیفی و استنباطی میانگین، انحراف ها از روشتحلیل دادهوتجزیهمنظور به
 استفاده شد. SPSS-16 افزارن و نرمآزمون فریدم، مستقل

 هایافته
لوین برای  شناختی دو گروه و سپس نتایج آزمونجمعیتهای پژوهش ابتدا مشخصات منظور تحلیل دادهبه

 هوشی و سن مشخص شد. های بهرههمگنی واریانس

 الف( توصیف جمعیت شناختی
 دهد.نشان میرا هوشی مشخصات میانگین و انحراف استاندارد سن و بهره، 1جدول در 

 هوشیشناختی سن و بهرهمشخصات جمعیت -1جدول 

                                                           
1. Wechsler, D. 

 هوشیبهره سن 

 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین 

 85/9 9/96 80/1 76/9 زبانهگروه یک
 74/7 89/94 85/1 93/9 گروه دوزبانه
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و  80/1با انحراف استاندارد  76/9زبانه دارای میانگین سنی گروه یک دهدنشان می ،1طور که جدول همان
 زبانهیکدر گروه  هوشیبهرهبود. میانگین  85/1با انحراف استاندارد  93/9دارای میانگین سنی  دوزبانهگروه 
 بود. 74/7با انحراف استاندارد  89/94 دوزبانه هوشیبهرهو میانگین  85/9با انحراف استاندارد  96/9

 هاب( توصیف نرمال شاخص
و سن از آزمون لوین استفاده شد. آزمون لوین مربوط به یکسانی واریانس  هوشیبهرهمنظور همگنی واریانس به

معنادار نیست.  (P>06/0 و F=60/0( و سن دو گروه )P>05/0و  F=70/0) هوشیبهرهدو گروه برای متغیر 
تفاوت معنادار و باالتر از حد  دوزبانهو گروه کودکان  زبانهیکمعناست که واریانس دو گروه کودکان این بدین

مستقل که نرمال بودن جامعه،  tمفروضات استفاده از آزمون  ،نتیجه دهند. درشانس و تصادف را نشان نمی
مستقل بالمانع  tبوده و استفاده از آزمون است، برقرار  دوزبانهو  زبانهیکیکسانی واریانس دو گروه کودکان 

 است.
فرضیه پژوهش به محک آزمون  ،های پژوهش مفروضات مدل آماری و در نهایتفرضیهمنظور آزمون به

سنجش مبنی بر نرمال بودن نمونه موردنظر از لحاظ متغیر مورد t گذاشته شد. ابتدا الزم است تا مفروضات آزمون
منظور برای مفروضه نرمال بودن، نیز اطمینان حاصل شود. بدین دوزبانهو  زبانهیکو همگنی واریانس دو گروه 

 هایاسمیرنف و برای یکسانی واریانس از آزمون لوین استفاده شد که نتایج در جدول -کولموگروف Zاز آزمون 
 گزارش شده است. 3و  2

 اسمیرنف جهت آزمون نرمال بودن نمونه -کولموگروف Zآزمون  -2جدول 
 دوزبانه زبانهیک 

-کولموگروف Z کجی 

 اسمیرنف

سطح 

 معناداری

-کولموگروف Z کجی

 اسمیرنف

سطح 

 معناداری

 64/0 74/0 07/0 60/0 77/0 05/1 حافظه فضایی
 10/0 22/1 77/0 16/0 12/1 -23/0 عدد -توالی حروف
 77/0 66/0 49/0 73/0 69/0 12/1 حافظه فعال

حد شانس و تصادف باالتر  مطالعه ازکجی در متغیر اصلی در نمونه مورددهد نشان می، 2طور که جدول همان
نظر دارای توزیع که صفات موردنظر در جامعه مورد ستامعناظ آماری معنادار نیست؛ این بدینرود و از لحنمی

نظر دارای کجی معناداری نیستند و افراد مانند صفات ت موردکه صفادیگر، این عبارتیکسان و نرمالی است. به
دست آمده در جدول باال ناشی از تصادف و های بهسیر هستند و کجیدیگر در خم نرمال قابل توضیح و تف

 نرمال بودن توزیع متغیرهای پژوهش برقرار است. ،خطا است و دارای درجه واقعیت نیستند. بنابراین
های متغیرهای حافظه فعال، آزمون لوین انجام شد. نتایج آزمون نشان داد برای بررسی همگنی واریانس

 و F=20/1(، توالی عدد و حرف )P>05/0 و F=61/0گروه برای متغیرهای حافظه فضایی ) که واریانس دو
05/0<P( و حافظه کل )22/0=F 05/0 و<Pاست که واریانس دو گروه کودکان  ا( معنادار نیست. این بدین معن
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 ،دهند. در نتیجهتفاوت معنادار و باالتر از حد شانس و تصادف را نشان نمی دوزبانهو گروه کودکان  زبانهیک
و  زبانهیکمستقل که نرمال بودن جامعه، یکسانی واریانس دو گروه کودکان  t مفروضات استفاده از آزمون

 است. مستقل بالمانع  tبوده و استفاده از آزمون است، برقرار  دوزبانه

 هاج( آزمون فرضیه
به تفصیل گزارش شده ، 4دو گروه مستقل در جدول  tدر ادامه مشخصات توصیفی حافظه فعال و نتایج آزمون 

 است.

مستقل برای  tمشخصات توصیفی )میانگین و انحراف استاندارد( و نتایج آزمون  -4جدول 

 مقایسه دو گروه
 گروه  متغیر
 سطح معناداری درجه آزادی  t     دوزبانه زبانهیک  

 N M SD M SD 
 03/0  58 -17/2  23/2 20/12 83/2 76/10 30 حافظه فضایی
 32/0  58 -09/1  55/1 70/4 24/1 33/4 30 عدد  -توالی حروف
 04/0  58 -14/2  22/3 90/16 28/3 10/15 30 حافظه فعال

      

که این اما این ؛وجود دارد تفاوت دوزبانهو  زبانهیکبین میانگین دو گروه  دهدنشان می، 4طور که جدول همان
به وجود متغیر منظور آزمون این تفاوت، با توجه ، مشخص نیست. بهخیر ها از حد شانس باالتر است یاتفاوت

چه مستقل استفاده شد. مطابق آن tاز آزمون و دوزبانه  زبانهیکای و دو گروه گیری حداقل فاصلهبا سطح اندازه
( و p<05/0 و t=-17/2) حافظه فضاییدر متغیر  دوزبانهو  زبانهیکشود، دو گروه مشاهده می 4در جدول 

که تفاوت بین این دو دیگر، این عبارت( دارای تفاوت معناداری هستند. بهp<05/0 و t=-14/2حافظه فعال )
 دوزبانهگروه ها در هر دو گروه، میانگین گروه از حد شانس و تصادف باالتر است، مطابق با جدول میانگین

( نیز تفاوت معنادار نیست. این p>05/0 و t=-09/1) عدد -توالی حرفبانه است و در متغیر باالتر از گروه تک 
 رود.بدین معنا است که تفاوت این دو از نظر آماری معنادار نیست و تفاوت مشاهده شده از حد شانس باالتر نمی

 گیریبحث و نتیجه
ست. های ویژه یادگیری اناتوانی دوزبانهو  زبانهیکمقایسه حافظه فعال در کودکان  هدف از مطالعه حاضر،
های ها نشان داد که بین سطح عملکرد حافظه فعال کودکان دارای ناتوانیتحلیل دادهونتایج حاصل از تجزیه

راستا با فرضیه پژوهش از سطح هم دوزبانهتفاوت معنادار وجود دارد و کودکان  دوزبانهو  زبانهیکویژه یادگیری 
ها دوزبانهاز نظر عملکرد حافظه فضایی و حافظه فعال در  ،عملکرد بهتری برخوردار بودند. نتایج پژوهش حاضر

 ؛(2004) و همکاران سوانسون ؛(2019دابرت و رامانی ) ؛(1391زاده، الهی و رضایی )های ابراهیمبا پژوهش
کرافت کوک ؛(2011کیم و همکاران ) ؛(2018سوانسون، کونگ و پتکو ) ؛(2012سوانسون، اوروسکو و لوسیر )
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الز، کالوو مور ؛(2014) و همکاران لینک ؛(2009فنگ، بیالیستوک و دیاموند ) ؛(2017گراندی و تایمر ) ؛(2016)
( که به مقایسه عملکرد حافظه فعال در کودکان با و 2019مارینی، الیسیوا و فابرو ) ؛(2013و بیالویستوک )

  سو است.ها پرداخته بودند، همزبانهیکو  دوزبانههای ویژه یادگیری بدون ناتوانی
ناگونی را به خدمت کنند و عملیات شناختی گوهای گوناگون صحبت میکه به زباندلیل آنبه ،دوزبانهافراد 

های توان تواناییمی ،(2004برند. طبق نظر مای، هیل و تیاکیوای )ای بهره میگیرند از سرمایه افزودهمی
ها از آن ،همین دلیلبه های شناختی و یادگیری دانست.یندآرا عاملی در جهت بهبود فر دوزبانهفرازبانی افراد 

ند که نکیشنهاد میپ( 1392)فارسانی آزاد و کیانیکنند. پارسایی، ثرتری استفاده میؤهای شناختی و مراهکار
آموزد تا کند که میرو میههایی روبرا با موقعیت دوزبانهها را عاملی در نظر بگیریم که فرد تداخل متقابل زبان

ناختی و یادگیری شسبب بهبود عملکرد  ،ثرتری استفاده کند و این راهکارهاؤراهکارهای شناختی بیشتر و م
ر عملکرد شناختی دای است که تغییراتی را . صحبت به دو یا چند زبان در زندگی روزمره تجربهشودیها مآن

میت بریسون و اس گارون،؛ (2010(. به اعتقاد بست و میلر )2009کند )بیالیستوک و ویسواناتان، ایجاد می
 ؛(2004همکاران ) سوانسون و(؛ 2012سوانسون، اوروسکو و لوسیر ) ؛(2018، کونگ و پتکو )سوانسون ؛(2008)

تأثیر خود قرار دهد، حافظه ای که عملکرد مجری مرکزی را تحت( هر تجربه2019مارینی، الیسیوا و فابرو )
ناختی از طریق نیاز به فعال را متأثر خواهد نمود. به احتمال زیاد سازوکار تأثیر دوزبانگی بر عملکردهای ش

اند باشد. محققان نشان دادههایی که زبان دیگر فعال است، میر موقعیتکنترل و حفظ توجه به زبان هدف د
زمان با هم در ذهن ن همبه هنگام تولید گفتار و درک زبان و یا انجام تکالیفی خاص برای یک زبان، هر دو زبا

 ان هدف جزووجه به زبت(. فرآیند کنترل و حفظ 2007تیری و وو،  ؛2007فرد فعال هستند )بلومنفلد و مارتین، 
زداری زبان نامناسب های انتخاب زبان مناسب و بامهارت ،دوزبانهفه مجری مرکزی است. افراد ؤلعملکردهای م
انتخاب زبان  ( و این تمرین در2006)کرول، باب و وودنیکا،  دهندهای متفاوت را گسترش میدر موقعیت

دهنده آن . این نشانمناسب و بازداری زبان نامناسب بر بازداری عمومی کودکان و پردازش کنترل تأثیر دارد
پذیری شناختی دارند تری در تکالیف مربوط به بازداری و انعطافهای عالیها تواناییدوزبانهاست که چرا 

اند که ین عقیدهبر ا ،(2011شناختی نیز کیم و همکاران )(. از نظر عصب2009یستوک و ویسواناتان، )بیال
شود موجب می ،د. همین امرشوسبب فعالیت بیشتر نیمکره راست مغز در یادگیرندگان می ،یادگیری زبان دوم

های توان برتری فعالیتمی ،نابراینفعال باشد. ب دوزبانههای بیشتری از مغز افراد یند یادگیری بخشآتا در فر
 را ناشی از این ساختار دانست.  دوزبانهشناختی، هوشی و حافظه افراد 

فضایی بهتری نسبت  -از بخش دیداری دوزبانهدست آمده نشان داد که کودکان های بهبراین، یافتهعالوه
تواند می ،فضایی -کند که حافظه فعال دیداری( استدالل می1995برخوردار هستند. لوجی ) زبانهیکبه کودکان 

که اطالعات مربوط به رنگ و شکل دیداری را  1: الف( نهانگاه )کپسول( دیداریشودلفه فرعی تقسیم ؤبه دو م
قتی تکلیفی هم اطالعات و .که با اطالعات فضایی و حرکتی ارتباط دارد 2کننده درونیکند و ب( ثبتذخیره می
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جایی که کودکان آید. از آنوجود میها تداخل بهشود، اغلب بین آنفضایی و هم اطالعات دیداری را شامل می
کنند و از در تکالیف مربوط به توجه انتخابی عملکرد بهتری دارند، ابتدا اطالعات فضایی را پردازش می دوزبانه

فضایی با مجری  -دیگر، قسمت دیداریسویآورند و برعکس. ازعمل میتداخل اطالعات دیداری بازداری به
دارای مجری مرکزی  ،دوزبانه(. طبق مطالب ذکر شده کودکان 2000مرکزی همبستگی باالیی دارد )پالمر، 

؛ 2012، سوانسون، اوروسکو و لوسیرکنند )بهتری هستند و این اطالعات پیچیده را نیز بهتر پردازش می
عقب بهجلو و روبههای روجا که آزمون مکعب(. از آن2019مارینی، الیسیوا و فابرو،  ؛2004و همکاران، سوانسون 

های فضایی حافظه فعال، نیازمند تجسم فضایی نقطه -لفه دیداریؤاستفاده در این پژوهش برای سنجش ممورد
مان ترتیب ارائه شده بود، عملکرد ها به هها و سپس نشان دادن این نقطهمکانی حرکت جهشی بر روی مکعب

لفه مجری مرکزی تأییدکننده این نکته است ؤدر آن، در کنار عملکرد باالیشان در م دوزبانههای باالی آزمودنی
فضایی با همدیگر، عملکرد بخش  -اند با بازداری و ممانعت از تداخل اطالعات دیداریها توانستهنکه آ

 را باال ببرند. فضایی حافظه فعالشان -دیداری
وسیله در مدار آوایی که به دوزبانهو  زبانهیکهای حافظه فعال کودکان لفهؤدر بررسی تفاوت عملکرد م

که بین این دو گروه تفاوت معناداری وجود ندارد. این  گردیدعدد سنجیده شد، مشخص  -آزمون توالی حروف
یکی از سو است. ( هم2009و دیاموند ) فنگ، بیالیستوک ؛(2002ها با نتایج تحقیقات اولر و ایلرز )یافته

 ،های ویژه یادگیری تفاوت زیاد نمرات هوش کالمی و هوش عملیآموزان دارای ناتوانیهای دانشمشخصه
برند. آموزان از مشکالت زبانی نیز رنج میای از این است که این دانشدر آزمون هوش است که این خود نشانه

های ویژه یادگیری را ن گفتاری، بخش بسیار وسیعی از مشکالت کودکان مبتال به ناتوانیهای زباکاستی
ای که روی کودکان (. در مطالعه گسترده1392 نقل از یارمحمدیان،به؛ 1964، 1گرادیدهد )مکتشکیل می

اختالل مختلط زبان های مبتال به اختالالت ارتباطی و زبانی انجام شد، نیمی از کودکانی که واجد مالک
(. همچنین، شواهد بالینی نیز نشان 1976های ویژه یادگیری نیز داشتند )لرنر، بیانی بودند، ناتوانی -دریافتی

های ویژه یادگیری اغلب در تولید و دریافت کلمات و جمالت، نامناسب عمل آموزان با ناتوانیدهد که دانشمی
و از دایره واژگان  های که نیازمند دادن و گرفتن است، ناتوان هستندهها از درگیر شدن در محاورکنند. آنمی

زبان مادری را  ،یند یادگیری زبانآدر فر دوزبانهکودکان ابتدا (. 1387 تری برخوردارند )کاکاوند و احدی،ضعیف
شده و به فراگیری شوند و در ادامه با زبان دوم آشنا شناسی و معناشناسی آن آشنا میآموزند و با قواعد واجمی

یند آعمل آورد و فرنوعی از یادگیری زبان دوم ممانعت بههای اولیه ممکن است بهاما یادگیری ؛پردازندآن می
شود تا به مرور زمان در زبان دوم به تسلط صورت ناقص صورت گیرد که این باعث مییادگیری زبان دوم به

کنند کسانی که در ( بیان می1988. هالیگان و جانستون )(2017اوراسکو و کودو،  ،یابند )سوانسوندست 
 ،اساساینبیشتر بر رمزگشایی دیداری و کمتر بر رمزگشایی واجی کلمات تأکید دارند. بر ،خواندن ضعیف هستند

های ویژه یادگیری نیز در هنگام مواجهه با تکالیف آوایی بیشتر بر با ناتوانی دوزبانهتوان گفت که کودکان می
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های ویژه یادگیری ناتوانی زبانهیکدر این تکالیف از کودکان  ،همین دلیلرمزگشایی دیداری تکیه دارند و به
های حافظه مقیاسعدد یکی از زیر -که آزمون توالی حروفدیگر، با توجه به اینطرفکنند. ازبهتر عمل نمی

ها تواند یک امتیاز مثبت به سود آنرخوردارند، میدر این حافظه از توانایی برتری ب دوزبانهفعال است و کودکان 
ار شد و کودکان دارای ناتوانی یادگیری از نظر زصورت کالمی برگکه این آزمون بهاما با توجه به این ؛باشد

گیرند. این دو امتیاز همدیگر را خنثی جا یک امتیاز منفی میای دارند در اینهای کالمی مشکالت عدیدهتوانایی
(. اقلید، کوباسی، نجاتی و 1387آورد )کاکاوند و احدی، وجود میها ممانعت بهو از معنادار شدن داده کرده

های ویژه یادگیری در توجه انتخابی شنیداری و نشان دادند که کودکان مبتال به ناتوانی ،( نیز1392طباطبایی )
زمانی که کودکان با ناتوانی ویژه  ،نتیجه کنترل تکانشگری در برابر محرک شنیداری دچار نقصان هستند. در

که در زمینه زبانی مشکل دارند و همچنین از توجه گیرند، با توجه به اینآزمون قرار میمورد دوزبانهیادگیری 
ها را به همراه زبانهیکتر این کودکان نسبت به شنیداری ضعیفی برخوردار هستند، نتیجه آزمون عملکرد ضعیف

  دارد.
محیط انجام پژوهش یکی از هایی نیز بود. های حاصل از آن دارای محدودیتپژوهش حاضر در کنار یافته

همکاری کارکنان مدارس  وجوددر محیط مدرسه اجرا شد که با  ،های آن است. پژوهش حاضرمحدودیت
هش در آزمایشگاه، آل بوده است. اجرای پژوتوان ادعا کرد که شرایط برای همه کودکان یکسان و ایدهنمی

تواند باعث کنترل بهتر متغیرهای مزاحم محیطی شود و نتایج پایا و رواتری را مهیا می ،تحت شرایط یکسان
که های حافظه فعال استفاده شود. همچنین امکان اینآزمون ایرایانههای شود که از نسخهتوصیه می کند.
زبانه فارس و تک -ردک  دوزبانههای از گروه ،نبود و در نتیجههای پژوهش از نظر فرهنگی با هم همتا شوند گروه

انتخاب  ها شود.تواند خود موجب محدود کردن نتایج پژوهش در تعمیم دادهمیامر، فارس استفاده شد. این 
تواند در کنترل متغیرهای مزاحم و بررسی نتایج پژوهش ایجاد مشکل کند. می ،هاغیرتصادفی آزمودنی

های ویژه یادگیری های کودکان دارای ناتوانیشود پژوهش حاضر در انواع زیرگروهپیشنهاد می ،لحااینبا
شود تا پژوهش سی قرار گیرد. پیشنهاد میربرتفکیک موردهای مختلف بهریاضی( و در زبان و )خواندن، نوشتن

 ؛و مقطعی استفاده شودبررسی قرار گیرد و از تحقیقات طولی مورد های سنی و تحصیلی مختلفدر گروه
های آتی به این متغیر توجه داشته شود تا پژوهشها کنترل نشد و توصیه میهمچنین از نظر جنسیت نیز داده

 باشند.
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های نوین فصلنامه پژوهشزبانه و دوزبانه. کاری کودکان یک(. حافظه1391) .و رضایی، م .،الهی، ط .،زاده، خابراهیم

 .8-29 (،28)7 .شناختیروان

(. مقایسه توجه پایدار به محرک شنیداری و دیداری در 1392) .م. و طباطبایی، س .،نجاتی، و .،کوباسی، ف .،اقلید، ژ
 .435-444 (،3)9 .بخشیپژوهش در علوم توانکودکان مبتال به اختالل یادگیری و همتایان سالم. 
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 . 334-339(، 4)3 .مجله علوم رفتاریو عادی. 
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